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LA GARROTXA: PARADÍS NATURAL (PRI) 
 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

 Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

 Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 
colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
Objectius específics: 

 Conèixer els paisatges més típics de la comarca de la Garrotxa. 

 Comprovar les relacions entre natura i home en les diferents visites. 

 Fer-nos conscients de la importància de preservar el patrimoni, tant natural 
com cultural. 

 Incidir en el significat d’ecosistema i de la importància de la xarxa tròfica 

 Ser capaç de distingir les diferents espècies de flora i fauna i conèixer les seves 
utilitats. 
 

METODOLOGIA 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

 Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 
monitor/a. 

CONTINGUTS 

 1er dia 2on dia 3er dia 

Matí 
Visita a la fageda d’en 

Jordà 

Coneguem el bosc: fauna i 
flora 

 

Gimcana pel Bosc de la 
Pedra Tosca 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 
Visita de la zona 

volcànica: Croscat i Santa 
Margarida 

 

 
Taller de plantes medicinals i 

aromàtiques 
 

Mites i llegendes catalanes 
 

Tornada a l’escola 

 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Festa 
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Visita a la fageda d’en Jordà 
La fageda d’en Jordà és considerat un dels boscos més 
bonics de Catalunya. Els faigs són uns arbres prims i 
alts, verds a la primavera i grocs a la tardor, amb el 
tronc ple de taques de diferents tons grisos. El seu terra 
sempre és cobert per una manta cruixent de fulles 
seques i els raigs de sol hi juguen a fer dibuixos de llum. 
Voleu passejar-hi amb nosaltres? Us explicarem tot el 
que cal saber per poder-ne gaudir encara més!  

 
 
Visita de la zona volcànica: Croscat i Santa Margarida  
A Catalunya també tenim volcans, però tranquils! Ja no són actius! 
La última erupció que es coneix fou fa 11.000 anys. A la zona 
volcànica de la Garrotxa podem trobar uns 40 cons volcànics. 
Voleu conèixer-los? Acompanyeu-nos! 
 
 
Coneguem el bosc: fauna i flora 
Sabíeu que el 80% de la Garrotxa són boscos? La conservació dels boscos es molt 
important pel medi ambient. Us ensenyarem a descobrir el bosc: reconeixerem quins 
arbres trobem, quins arbusts i plantes protegeix i quins animals s’hi amaguen.  

 
 
Taller de plantes medicinals i aromàtiques  
El coneixement del bosc i els seus recursos és bàsic, no tan sols perquè hi 
podem recol·lectar fruits i bolets per menjar, sinó perquè també hi podem 
trobar algunes plantes especials... algunes són com perfum, i d’altres tenen 
propietats medicinals! Descobrim quines són. Després ens podrem fer una 
bosseta amb algunes d’elles per a que el nostre armari faci olor de flors! 
 

 
 
Mites i llegendes catalanes 
Els indrets naturals de Catalunya estan plens de llegendes. Quan no hi havia televisió ni 
ràdio, en arribar la nit la gent s’arraulia al voltant del foc i escoltaven les històries que 
explicaven els avis sobre els boscos, les muntanyes i els rius. Fem el mateix! Escolliu la 
llegenda o mite que us agradi més i feu-ne una petita representació per als companys! 

 
 
Gimcana pel bosc de la Pedra Tosca 
Hi ha un bosc que amaga un munt de secrets! Ens hi 
endinsem? A més a més, us hi tindrem preparades algunes 
proves, com endevinalles i jocs que ens ajudaran a recordar 
tot allò que hem après de la manera més divertida!   
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